


sobota 12 grudnia 2015

10:00 Powitanie uczestników i gości.  
Wprowadzenie: Paulina Kurc-Maj 

i Paweł Polit (Muzeum Sztuki, Łódź)

PanEL 
i

FiLozoFia bŁazEńStWa. 
dadaiStycznE iMPuLSy 

W PoLSKiEj SztucE 
PiErWSzEj PoŁoWy 

XX WiEKu

10:15 Wprowadzenie i moderacja: 
Piotr juszkiewicz (uniwersytet 

im. adama Mickiewicza, Poznań)

10:30 Krzysztof cichoń (uniwersytet Łódzki), 
Dada jako pojęcie teologiczne, stąd 
obecne „w Polsce, czyli: nigdzie”

11:00 Przemysław Strożek (Polska 
akademia nauk), Pierwsze głosy 

o dadaizmie na łamach krakowskiej 
prasy (1918–1921)

11:30 agnieszka Salamon-radecka 
(Muzeum narodowe, Poznań), Dada 

nad Wartą – o kilku analogiach 
i zasadniczych różnicach pomiędzy 
dadaistami a twórcami plastycznej 

grupy Bunt

12:00 aneta Pawłowska (uniwersytet 
Łódzki), Elementy dadaistyczne 

w twórczości Witkacego

12:30 anna n. nawrot (uniwersytet 
Łódzki), Impuls dadaistyczny 

a milczenie Władysława 
Strzemińskiego

13:00 janusz antos (akademia Sztuk 
Pięknych, Kraków), Romuald Kamil 

Witkowski dadaista

13:30 dyskusja

PrzErWa

PanEL 
ii

czy duch dada 
bŁąKaŁ Się nad WiSŁą? 

– Echa dadaizMu 
W PoLSKiEj LitEraturzE 

MiędzyWojEnnEj

15:00  Wprowadzenie i moderacja:  
beata Śniecikowska (instytut 

badań Literackich)

15:15 Krystyna Pietrych (uniwersytet 
Łódzki), Dadaistyczne 

eksperymenty Aleksandra Wata

15:45 aleksander Wójtowicz (uniwersytet 
im. Marii curie-Skłodowskiej, Lublin),  

Pop-futuryzm i pop-dada? 
Środowisko „Katarynki 

Warszawskiej”

16:15 Michalina Kmiecik (uniwersytet 
jagielloński, Kraków), Danadaizm, 
czyli początki poezji dźwiękowej 
w twórczości Jana Nepomucena 

Millera

16:45 Katarzyna Maćkała (Polska 
akademia nauk), „Od dzieła 

sztuki winno żądać się 
nieoczekiwanego”. Echa 

dadaizmu w polskim teatrze 
międzywojennym

17:15 dyskusja

niedziela 13 grudnia 2015

PanEL 
iii

obraz  
zaKWEStionoWany? 

ModELE intErPrEtacji 
dadaizMu W SztucE 
PoLSKiEj Lat 60. i 70.

10:00 Wprowadzenie i moderacja: 
Marcin Lachowski (uniwersytet 

Warszawski)

10:15 anna Markowska (uniwersytet 
Wrocławski), Zasadniczo, nie było 
miejsca na Duchampa za żelazną 

kurtyną. Przypadek Wrocławia

10:45 Piotr Majewski (uniwersytet im. 
Marii curie-Skłodowskiej, Lublin), 
Neodadaizm około 1960 roku – 
diagnoza Pierre’a Restany’ego 

i artyści polscy

11:15 grzegorz borkowski (centrum 
Sztuki Współczesnej zamek 

ujazdowski, Warszawa), Strategie 
ambiwalencji w twórczości Leszka 

Przyjemskiego w latach 70.

11:45 Marta ryczkowska (Katolicki 
uniwersytet Lubelski), Tendencje 

neo-dada w polskiej sztuce – 
recepcja Josepha Beuysa

12:15 hanna Margolis (uniwersytet 
Warszawski), Kamuflaż, błazenada, 
eksperyment. Strategie dada ukryte 
na marginesach dyskursu instytucji 

kinematografii PRL lat 70-tych.

12:45 jakub Kornhauser (uniwersytet 
jagielloński, Kraków), „Samochód 
nafaszerowany młotkiem”: Dada 

Nowa Fala

13:15 dyskusja

PrzErWa

PanEL
iV

 „i KnoW dada”. nEodadaizM 
Lat oSiEMdziESiątych 

W PoLScE

14:30 Wprowadzenie i moderacja: daniel 
Muzyczuk (Muzeum Sztuki, Łódź)

14:45 Michał zdunik (uniwersytet 
Warszawski), Dadaizm w rękach  

(post)modernisty; wybrane 
spektakle Jerzego Grzegorzewskiego  

z lat 1982–2005

15:15 Magdalena Lachman (uniwersytet 
Łódzki), Artzinowe (re)aktywacje 

dadaizmu

15:45 anna Leśniak (akademia 
Sztuk Pięknych, gdańsk), 

W grupie łatwiej być Dada? 
Neodadaistyczny element  

w akcjach grupy Łódź Kaliska

16:15 Karol jóźwiak (uniwersytet Łódzki), 
„Dadaistyczny mim” na strychu

16:45 dominik Kuryłek (Muzeum 
narodowe, Kraków), 

Niewidzialność Jacka 
Kryszkowskiego

17:15 dyskusja

Program Program
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koncepcjach, rolę narzędzia odrodzenia 
zdegenerowanego pod względem 
duchowym, fizycznym, politycznym 
i społecznym świata nowoczesnej cywilizacji. 
o tyle to istotne, że kategoria regeneracji 
pozwala efektywniej niż esencjonalnie 
pojmowany wolnościowy bunt spleść wiele 
niekompatybilnych z pozoru aspektów 
modernizmu: takich jak jednoczesna niechęć 
do cywilizacji technicznej i jej bezwarunkowa 
akceptacja, fascynacja nowoczesną 
technologią i wieloaspektowo rozumianym 
prymitywem, łączenie społecznej reformy 
z deprecjacją jednostki, a wreszcie 
instynktu niszczenia z zapałem budowy. 
dadaistyczna matryca w zaproponowanej 
tu wersji oznacza więc artystyczną reakcję 
na domniemaną degenerację świata, 
na upadek, opresyjność, chorobliwość 
jego racjonalistycznej oświeceniowej 
konstrukcji i ograniczenia oświeceniowej 
koncepcji podmiotu. Przy czym charakter 
tej reakcji wyznacza swoiste błazeństwo 
w obliczu katastrofy. błazeństwo proponuję 
wszakże potraktować jako sygnał ważnych 
antropologicznych kwestii, z których 
przywołajmy tylko figurę trickstera, łączącą 
głupotę i wyższą mądrość, komedianctwo 
i głębokie rozumienie rzeczywistości, 
zwodnicze sztuczki i cud przemiany. 
W zarysowanej tu perspektywie rozumienia 
modernizmu i w związku z zadaniem 
określenia dadaistycznej matrycy trickster 
staje się ogromnie ważny, ponieważ 
obecność tego jednego z najstarszych 
archetypów intensyfikuje się w momentach 
przełomowych, stanowiąc rodzaj ochrony 
tradycyjnej rzeczywistości, „przed 
uświadomieniem sobie konieczności 
radykalnej zmiany.” innymi słowy, figura 
błazna, aktora, magika, komedianta 
naruszającego rozmaite tabu pozwala 
oswoić dziejowo konieczną destrukcję 
ustabilizowanego stanu rzeczy, dając 
złudną nadzieję, że może ona zostać 
odwleczona. interesujące w tej części 
sesji będą zatem wszelkie wypowiedzi 
podejmujące kwestie artystycznych reakcji 
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na domniemaną degenerację świata 
pierwszej połowy XX wieku, formułowane 
wszakże w specyficzny, tricksterowski 
(błazeński) sposób – demaskujący, 
antymitologiczny, podszyty sztuczkami, 
ironią, uderzający w oświeceniową 
racjonalność oraz konwencje poznania 
i języka. interesujące będą także wypowiedzi 
podejmujące kwestie ściśle historyczne, czyli 
relacje polskich środowisk artystycznych 
z impulsami wychodzącymi z dadaistycznych 
ognisk w uSa (środowisko nowojorskie), 
Szwajcarii, Francji czy niemiec.

prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz – historyk 
sztuki, profesor uniwersytetu im. adama 
Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi 
zajęcia w instytucie historii Sztuki. głównym 
obszarem jego zainteresowań jest sztuka 
XX wieku i sztuka współczesna oraz krytyka 
artystyczna XViii–XX wieku. jego teksty krytyczne 
ukazywały się m.in. w „odrze”, „nowym nurcie”, 
„artium Quaestiones”. jest autorem książek 
Wolność i Metafizyka. O tradycji artystycznej 
twórczości Marcela Duchampa (1995), Od 
rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska 
krytyka artystyczna czasu odwilży (2005), 
Cień modernizmu (2013), a także redaktorem 
licznych publikacji, m.in. Melancholia Jacka 
Malczewskiego (Poznań 1998). Stypendysta 
cambridge university (1990), the getty grant 
Program (columbia university, 1996; rochester 
university, 1998), institute of advanced Studies 
in the humanities (Edinburgh university, 2005).

Krzysztof J. Cichoń
DaDa JaKo PoJęCie teologiCzne, 
stąD obeCne „w PolsCe, Czyli 
nigDzie”

opisywanie i badanie dadaizmu jako 
jednokrotnej manifestacji, która rozegrała 
się na początku XX wieku prowadzi 
w mało ciekawe rejony „styloznawstwa” 
zajętego ciągłym uszczegóławianiem opisu. 
zajmując się dadaizmem warto sięgnąć po 
terminy od dawna używane dla opisania 
ekstremalnych postaw mentalnych, które 
aż do XiX wieku w kulturze europejskiej 
ujawniały się najczęściej w kontekście religii 

jako podstawowego obszaru prezentowania 
duchowości.

Pierwszym powodem skłaniającym 
do zestawienie dadaizmu jako postawy 
mentalnej z teologią jest wciąż silne 
przekonanie, że zarówno dadaizm, jak 
religijna wiara w rzeczywistość nie w pełni 
dostępną dla racjonalnego poznania jest 
urojeniem, wytworem ludzkiej fantazji. 
nawet jeśli tak jest, tym bardziej warto 
porównawczo zestawić „mechanizmy” 
wyobraźni skłaniające niektórych do takiego 
postępowania, jakby dadaizm i religia były 
rzeczami istotnymi.

Proponuję potraktować dada jako 
postawę mentalną, coś, co odnosi się do 
ludzkiej świadomości, a więc co najmniej 
w podobnym stopniu do ratio, jak do 
niekoniecznie eksplanacyjnych emocji. 
Płaszczyzna historii nie jest odniesieniem 
mogącym wiele wnieść w rozumienie tego 
rodzaju wyraźnych i skłonnych do skrajności 
postaw mentalnych czy sposobów 
zachowania. Warto dadaizm rozpatrzeć jako 
kategorię metahistoryczną, czyli związaną 
z cyklicznym czasem religii, a nie z linearnym 
czasem zsekularyzowanej historii (i historii 
sztuki). 

„bezsensowne” z punktu widzenia 
racjonalności zachowania, właściwe 
dadaizmowi, dają się lepiej zrozumieć, gdy 
są osadzone w czasie mającym doprowadzić 
do odzyskania utraconej jedności pomiędzy 
życiem (ζωή) a nieustannie je oceniającym 
rozumem (λóγος). dadaizm (podobnie jak 
surrealizm) przypomina postawę akcentującą 
wagę działań przyspieszających eschatyczną 
przemianę (θεοποίησις/ transmutatio in 
melius), dzięki której znikną problemy 
i aporie współczesności.

dr Krzysztof J. Cichoń – historyk sztuki, do 
2014 roku adiunkt w Katedrze historii Sztuki 
uniwersytetu Łódzkiego. Studiował historię sztuki 
i filozofię na Katolickim uniwersytecie Lubelskim. 
obronił doktorat w Lwowskiej akademii Sztuk 
(Ikonografia kosmosu w sztuce europejskiej od 
Starożytności do Baroku, 2000).
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PANEL I
Filozofia 
błazeństwa. 
Dadaistyczne 
impulsy w polskiej 
sztuce pierwszej 
połowy XX wieku

moderator: prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz, 
Uniwersytet adam Mickiewicza w Poznaniu

dadaizm polski jako określony nurt nie istniał, 
stwierdzał w latach 90. andrzej turowski. 
istniały jednak, dodawał, fragmentaryczne 
dyskursy, dające się odnosić do 
dadaistycznych matryc. odpowiedź na 
pytanie o sens, zakres obecności i charakter 
dadaistycznych impulsów w polskiej sztuce 
pierwszej połowy XX wieku warto zatem 
podjąć, zachęcał turowski, zarazem jednak 
próbując wypracować perspektywę ich 
widzenia inną niż tradycyjna komparatystyka, 
operująca pojęciem importu gotowego 
wzorca zachodniego „izmu”, który zwłaszcza 
w przypadku dadaizmu byłby niemożliwy do 
sformułowania. Proponuję podjąć zarówno 
ostrzeżenie andrzeja turowskiego, jak i jego 
zachętę w poszukiwaniach dadaistycznych 
impulsów, przy czym odmiennie kreśliłbym 
zarysy wspomnianej dadaistycznej 
matrycy. zbudowanej na bazie kategorii 
wolności koncepcji modernizmu proponuję 
przeciwstawić perspektywę, w której 
istotowo pojmowana wolność, jako źródło 
przemian sztuki, zastąpiona zostaje przez 
historyczną kategorię regeneracji. ta ostatnia 
była bowiem podstawą zasadniczego 
modernistycznego mitu regeneracji, który 
wyznaczył sztuce, w wielu artystycznych 
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Przemysław strożek
Pierwsze głosy o DaDaizMie 
na łaMaCh KraKowsKieJ Prasy 
(1918–1921)

Pytanie: na ile dadaizm był rozpoznany i czy 
miał jakikolwiek wpływ na historię polskiej 
awangardy od dawna nurtuje badaczy. beata 
Śniecikowska podjęła próbę odpowiedzi: 
„ile jest dada w polskim futuryzmie?”, 
a andrzej turowski, Lidia głuchowska, 
artur hutnikiewicz i grzegorz gazda 
poświęcili osobne studia „dadaizmowi 
w Polsce”. artykuły te z pewnością zbliżają 
nas do zrozumienia roli dada w polskiej 
literaturze i sztuce, jednak do dziś nie 
podjęto szczegółowych analiz, jakimi 
drogami docierała do świadomości polskich 
awangardzistów wiedza o dadaizmie. czasem 
mówi się nawet o tym, że do 1921 roku 
dadaizm był praktycznie w Polsce nieznany.

niniejszy referat koncentruje się na 
transmisji dadaistycznych idei, haseł, 
publikacji i wystąpień drogą krakowskiej 
prasy od 1918 do czerwca 1921 roku, tzn. 
do czasu wydania 6 numeru „Formistów”. 
okazuje się, że pierwsze głosy o dada 
pojawiły się na łamach „ilustrowanego 
Kuriera codziennego” już w 1918 roku, 
dyskutowano też o nim w latach 1919–
1920, a w roku 1921 dokonano pierwszych 
tłumaczeń. Popularyzatorem dadaizmu 
był, nieznany dziś szerzej, współpracownik 
Formistów, syjonistyczny aktywista julian 
rottersmann. utrzymywał on dobre 
kontakty z monachijskim środowskiem „der 
ararat” i zapewne był tym, kto zapoznawał 
środowisko krakowskiej awangardy 
z dadaizmem. 

W niniejszym referacie zaprezentowana 
zostanie wczesna recepcja dadaizmu 
w Krakowie lat 1918–1921 i jednocześnie 
sylwetka rottersmana (pseud. „ro-
dada”) – głównego informatora o ruchu 
dadaistycznym.

dr Przemysław strożek – adiunkt instytutu 
Sztuki Pan, autor książki Marinetti i futuryzm 

jak i zasadnicze różnice, wynikające, 
jak sądzę, z odmiennego kontekstu 
historycznego obu ugrupowań. interesująco 
w takim zestawieniu wypadają poglądy na 
sztukę, ale i losy poszczególnych artystów 
współpracujących ze zdrojem, w różnym 
stopniu przejawiających dadaistyczne 
„skłonności” – jak choćby zapomniany poeta 
adam bederski czy odkrywany na nowo 
Stanisław Kubicki.  

mgr agnieszka salamon-radecka – 
absolwentka instytutu historii Sztuki uniwersytetu 
im. adama Mickiewicza w Poznaniu. od 2001 
roku pracuje w gabinecie rycin Muzeum 
narodowego w Poznaniu. Współkuratorka 
oraz współautorka katalogów wystaw, m.in.: 
Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917–1925, 
MnP (2003/2004), Poza grupą, poza 
manifestem. Grafika polska dwudziestolecia 
międzywojennego ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, MnP (2005), Bunt 
– Der Sturm – Die Aktion. Polscy i niemieccy 
ekspresjoniści. Polnische und deutsche 
Expressionisten, (2011), Graficzny warsztat 
ekspresjonisty. Linoryty i rysunki Stefana Szmaja 
(1893–1970), (2014). uczestniczka licznych 
sesji i konferencji naukowych, autorka referatów 
i artykułów. zajmuje się historią polskiej grafiki 
artystycznej i ekslibrisu od przełomu wieków XiX 
i XX do współczesności, szczególnie spuścizną 
artystyczną poznańskiej plastycznej grupy bunt 
z naciskiem na dorobek jerzego hulewicza 
(1886–1941). Ponadto jako niestrudzony 
pracownik Muzeum narodowego w Poznaniu 
bada przeszłość poznańskiego gabinetu rycin 
oraz odkrywa meandry kolekcjonerstwa w ramach 
tejże instytucji w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. 

aneta Pawłowska
eleMenty DaDaistyCzne 
w twórCzośCi witKaCego 

bogata i niejednorodna spuścizna 
artystyczna Stanisława ignacego 
Witkiewicza doczekała się wielu 
obszernych analiz. jednakże badacze, 
kierując się zapewne konceptem, iż 
dadaizm jako określony nurt w Polsce 
nie istniał, najczęściej nie podejmowali 
się doszukiwania takiej interpretacji wielu 

działań Witkacego związanych z jego 
zainteresowaniami plastycznymi. zazwyczaj 
jego osiągnięcia są „szufladkowane” jako 
formizm lub ekspresjonizm. tymczasem 
wiele gestów artystycznych twórcy nosi 
charakter dadaistycznej kpiny czy skandalu 
i anihilacji tradycyjnych wartości. takim 
gestem była np. decyzja z 1925 roku 
o odejściu od malarstwa (spektakularne 
porzucenie sztuki) na rzecz utworzenia 
Firmy Portretowej z ustalonym regulaminem 
i prawdziwie masową produkcją (powstało 
ponad 5 000 portretów). innym ważnym 
obszarem działalności artystycznej 
Witkacego i niewątpliwie zbieżnym 
z zainteresowaniami np. Marcela duchampa 
(oraz innych dadaistów) była fotografia, 
a zwłaszcza stylizowane autoportrety. 
również, podobnie do duchampa, jak 
wspominali Witold gombrowicz czy alina 
z chwistków dawidowiczowa, „Witkacy lubił 
się przebierać”, m.in. w damskie ubrania. 
Wyraźna świadomość istnienia dadaizmu 
(jako tendencji artystycznej) pojawia się 
w wielu dziełach literackich Witkacego. 
nazwa ta pada zarówno w dramacie Kurka 
wodna (1921), jak i satyrycznym piśmie 
drukowanym w zakopanem pt. Papierek 
lakmusowy: najnowsza artystyczna nowalia 
„Piurblagizm” teorya czystej blagi najlepsze 
utwory piurblagistów. W manifeście 
wprawdzie artysta polemizuje z dadaizmem, 
tworząc jego prześmiewczą, wyższą formę 
– „czystą blagę”. Swoiste rozwinięcie tej 
koncepcji podsuwa sam Witkacy nieco 
później w nieukończonej powieści Jedyne 
wyjście (1931–1933) pisząc: „dajmy 
spokój sztukom pięknym, które naprawdę 
zdechły na naszych oczach i stwórzmy 
niesztukę […]”. 

dr hab. aneta Pawłowska – absolwentka 
instytutu historii Sztuki uniwersytetu 
Warszawskiego. tytuł doktora oraz doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie 
historii uzyskała na uniwersytecie Łódzkim. 
Pracuje w Katedrze historii Sztuki uniwersytetu 
Łódzkiego. Współzałożycielka i członek zarządu 
(pełnomocnik ds. badań nad sztuką afryki) 
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w Polsce 1909–1939 (2012). obecnie 
przygotowuje książkę o dadaizmie niemieckim, 
która ukaże się w 2016 roku.

agnieszka salamon-radecka
DaDa naD wartą – o KilKU 
analogiaCh i zasaDniCzyCh 
różniCaCh PoMięDzy  
DaDaistaMi a twórCaMi 
PlastyCzneJ grUPy bUnt

dwa lata po wystąpieniu zurychskich 
dadaistów w konserwatywnym środowisku 
poznańskim doszło do prezentacji 
twórczości plastycznej artystów związanych 
z wydawanym od jesieni 1917 roku 
czasopismem „zdrój”. Pierwszej wystawie 
buntu – bo taką nazwę przyjęła grupa 
siedmiu młodych artystów – towarzyszył 
skandal obyczajowy, którego nie 
powstydziłby się zapewne żaden szanujący 
się dadaista. Względy moralne, a nie 
estetyczne zadecydowały o tym, że jury 
salonu towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, miejsca pierwotnie planowanego 
na ekspozycję, odrzuciło pięć prac autorstwa 
Stefana Szmaja i augusta zamoyskiego. 
Postawa przedstawicieli oficjalnego 
instytucjonalnego życia kulturalnego, jakim 
było tPSP, dała jednocześnie asumpt do 
krytyki tychże instytucji i definitywnego 
odcięcia się od nich środowiska 
zdrojowców. równocześnie był to moment 
krytyczny w dziejach poznańskiej grupy, 
kiedy to konstatacja zmierzchu cywilizacji, 
która doprowadziła do hekatomby światowej 
wojny oraz krwawej rewolucji na Wschodzie 
łączyła się z buntem skierowanym przeciwko 
istniejącym strukturom, zarówno pruskiej 
zaborczej administracji, jak i polskiej – 
działającej w wąskich ramach ówczesnego 
prawa, prowadząc nieuchronnie do anarchii. 
niniejszy referat przedstawia początki grupy 
bunt przez pryzmat ruchu dada. Warte 
podkreślenia są zarówno analogie, których 
źródłem wcale nie musiały być bezpośrednie 
kontakty poznańskich artystów z dadaistami, 



Polskiego Stowarzyszenia Sztuki orientu/ od 
2011 Polskiego instytutu Studiów nad Sztuką 
Świata oraz członek Polskiego towarzystwa 
afrykanistycznego. autorka trzech książek: Pro 
Arte. Monografia grupy warszawskich artystów 
1922–1932 (2006); Henryk Weyssenhoff 
(1859–1922) Zapomniany bard Białorusi 
(2006) oraz Sztuka i kultura Afryki Południowej. 
W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na 
tle przekształceń historycznych (2013), a także 
kilkudziesięciu artykułów w języku polskim 
i angielskim dotyczących kultury i sztuki polskiej 
XiX i XX wieku oraz sztuki afrykańskiej. 

anna n. nawrot
iMPUls DaDaistyCzny a MilCzenie 
właDysława strzeMińsKiego

niepoddane wszechwładzy teoretycznego 
komentarza obszary działalności malarskiej 
Władysława Strzemińskiego: wczesne 
obrazy figuratywne, pejzaże i kompozycje 
z lat 30., obrazy powidokowe pozostają 
wyzwaniem dla interpretatorów jego 
twórczości. u artystów, których ze 
Strzemińskim łączy sieć kontaktów 
międzynarodowych oraz pokrewieństwo 
twórczości, takich jak theo van doesburg, 
Kurt Schwitters, Piet Mondrian czy 
małżeństwo jean arp i Sophie taeuber-arp, 
zaobserwowano współistnienie pierwiastków 
konstruktywistycznego i dadaistycznego. 
Wnioski wyprowadzone z analizy tego 
zjawiska, a także z nieoczywistego 
pokrewieństwa konstruktywizmu i dada 
pozwalają poszukiwać śladów impulsu 
dadaistycznego także u twórcy unizmu 
– racjonalnego, przywiązanego do norm, 
praw i porządku społecznego. W tych 
obszarach spuścizny Strzemińskiego, 
które w momencie tworzenia były 
objęte milczeniem, można dostrzec 
takie cechy dada, jak: poszukiwanie 
wyzwolenia od dotychczasowej cywilizacji, 
destrukcja aktualnie obowiązującego 
języka artystycznego, proces twórczy 
wolny od mechanizmów poznania 
opartych na werbalizacji i intelektualizacji, 
a poddany intuicji, afektowi i problematyce 

egzystencjalnej. ta propozycja interpretacyjna 
odpowiada także na problem wielokrotnie 
odnotowywanej dwutorowości twórczości 
Strzemińskiego – z jednej strony 
konstruktywistycznej i racjonalnej, z drugiej 
malarskiej, intuicyjnej.

mgr anna n. nawrot – historyczka sztuki, 
doktorantka w Katedrze historii Sztuki 
uniwersytetu Łódzkiego, instruktorka ds. 
organizacji wystaw i upowszechniania w Miejskiej 
galerii Sztuki w Łodzi, krytyczka i edukatorka, 
ukończyła studia psychologiczne na uŁ. 
Publikowała teksty naukowe poświęcone 
Władysławowi Strzemińskiemu oraz 
historyczno-artystyczne analizy wykorzystujące 
instrumentarium psychologiczne. jej artykuł 
poświęcony relacjom teorii i praktyki 
w twórczości Władysława Strzemińskiego 
ukaże się w tomie Awangarda i krytyka pod 
redakcją jakuba Kornhausera i Małgorzaty 
Szumnej w serii wydawniczej awangarda/rewizje 
w Wydawnictwie uj na początku 2016 roku. 

Janusz antos
roMUalD KaMil witKowsKi, 
DaDaista

awangarda lat 20. XX wieku organizując 
świat na nowo – jak zauważył andrzej 
turowski – dokonała historycznej rekuperacji. 
Przedmiotem tego zawłaszczenia był kubo-
ekspresjonizm i futuro-dadaizm. jednym 
z najwybitniejszych przedstawicieli zjawisk 
usuniętych w cień w polskiej sztuce przez 
konstruktywistyczną awangardę był romuald 
Kamil Witkowski (1876–1950) oraz jego 
twórczość drugiej i trzeciej dekady XX wieku, 
w tym epizod dadaistyczny. artysta, którego 
w jednym z numerów „bloku. czasopisma 
awangardy artystycznej” uhonorowano 
określeniem premier lutteur pour le 
modernisme en Pologne. W listopadzie 
1918 roku powstała w Warszawie kawiarnia 
poetów Pod Picadorem, dekorowana przez 
Witkowskiego i Świdwińskiego, gdzie 
występowali oni na „futurystycznych soirées” 
i, jak pisał julian tuwim, „Witkowski tańczył 
wyuzdane tańce”. W jego postawie oraz 
zachowaniu, poza nienawiścią do filistra 

i awangardową negacją tradycji, odnaleźć 
można dadaistyczny bunt przeciwko kulturze 
oraz pierwiastki nihilizmu. W 1919 roku 
powstał Klub Futurystów (dawny Picador), 
którego prezesem był Witkowski. Prowadził 
ze Świdwińskim konferansjerkę oraz sam 
występował. W 1919 roku odbył się 
w Warszawie „i-szy Wieczur podtropikalny 
użądzony pszez białych mużynów”, w którym 
udział brali Stern i Wat. W lokalu podczas 
Wieczoru wisiały obrazy m.in. Witkowskiego. 
dadaistyczny dyskurs funkcjonował w Polsce 
w ramach dyskursu futurystycznego. na 
jego pełną anegdot legendę i historię składa 
się postać i twórczość Witkowskiego oraz 
barwne opowieści z nim jako głównym 
bohaterem. Warto przypomnieć tego 
artystę i jego twórczość, zwłaszcza, że 
w Muzeum Sztuki w Łodzi znajduje się drugi 
co do wielkości po Muzeum narodowym 
w Warszawie zespół jego prac (większość 
zaginęła, część znana jest z fotografii).
 

mgr Janusz antos – historyk i krytyk sztuki, 
kustosz w bibliotece głównej akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. zajmuje się sztuką końca 
XiX wieku oraz wieków XX i XXi, na temat której 
opublikował blisko sto tekstów w wydawnictwach 
zbiorowych, katalogach wystaw, czasopismach 
i periodykach naukowych, takich jak m.in.: 
„2+3d”, „artium Questiones”, „artluk”, „dekada 
Literacka” „Exit”, „opposite”, „Porta aurea”, 
„Quart” „rita baum”, „zabytkoznawstwo 
i Konserwatorstwo”, „znak”. zredagował 
książkę Stanisław Wyspiański w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie (2007) oraz 
współredagował książkę Wojciech Weiss 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(2010). członek Stowarzyszenia historyków 
Sztuki oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (aica).
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PANEL II
Czy duch dada 
błąkał się nad 
Wisłą? – echa 
dadaizmu  
w polskiej  
literaturze 
międzywojennej

moderator: dr beata śniecikowska, instytut 
badań literackich, Polska akademia nauk

jak mówić o dadaizmie w kontekście 
polskiego międzywojnia? czy istotnie 
mieliśmy jakikolwiek polski dadaizm? 
Literaturoznawcy stosunkowo rzadko 
pochylają się nad filiacjami rodzimej poezji, 
prozy, krytyki literackiej z tym niejednorodnym 
ruchem. czy jest tu jednak jeszcze coś 
do odkrycia? Wydaje się, że wciąż warto 
tropić dadaistyczne geny w twórczości 
polskich futurystów oraz w wielomedialnych 
działaniach futurysty-formisty, tytusa 
czyżewskiego. Pod dadacentryczną lupę 
wziąć można również ewentualny dadaizm 
negatywistów, Skamandrytów, twórców 
czartaka. Przedmiotem pogłębionych 
analiz stać się może „dadanaizm”, 
prześmiewczy „piurblagizm” i najróżniejsze 
międzywojenne wcielenia podejrzewanego 
o dadaizację (pur)nonsensu. analizować 
warto polskie wersje wynalazków 
dada: wiersza fonetycznego, poematu 
symultanicznego, ready made, Plakatgedicht. 
intrygujący materiał stanowią wreszcie 
wypowiedzi krytyków ukazujące wielorakość 
inspiracji sztuką dada. W badaniach 
nad polskimi reperkusjami dadaizmu nie 

da się uciec od rozważań nad samym 
etykietowaniem zjawisk w awangardowej 
sztuce słowa i sztukach wizualnych 
(nieustannie powracający problem „izmów” 
w badaniach nad awangardami Europy 
Środkowo-Wschodniej, dadaizm środkowo- 
i wschodnioeuropejski a eklektyzm). Kwestią 
istotną jest w tej perspektywie sama, 
dająca się w pewnej mierze odtwarzać 
z tekstów literackich, metaartystycznych 
i wspomnieniowych, polska świadomość 
specyfiki i różnorodności ruchu dada. 
nadrzędnym celem panelu jest poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie, na ile dadaizm 
istotnie był nad Wisłą „wielkim nieobecnym”.

dr beata śniecikowska – polonistka i historyczka 
sztuki, adiunkt w instytucie badań Literackich 
Polskiej akademii nauk. Stypendystka Fundacji 
na rzecz nauki Polskiej oraz Ministerstwa nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. bada nowoczesną 
literaturę i sztuki wizualne, zatrzymując się 
przede wszystkim na terenach pogranicznych 
sztuki i słowa (audialność i wizualność literatury). 
tropi także związki kultury polskiej z dalekim 
Wschodem. autorka książek: Słowo – obraz – 
dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach 
polskiej awangardy 1918–1939 (2005) oraz „Nuż 
w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego 
futuryzmu (2008).

Krystyna Pietrych
DaDaistyCzne eKsPeryMenty 
aleKsanDra wata

Młodzieńcza twórczość jednego 
z najwybitniejszych polskich poetów 
XX wieku, aleksandra Wata, najczęściej 
określana bywa mianem futurystycznej. dzieje 
się tak za sprawą nie do końca trafnych 
historycznoliterackich rozpoznań, wynikających 
zarówno z samej istoty awangardowego 
zamieszania i braku wyrazistej odrębności 
poszczególnych artystycznych kierunków 
XX stulecia, jak i nazbyt uproszczonych 
jednostronnych terminologicznych diagnoz. 
dojrzały Wat w rozmowach z czesławem 
Miłoszem postrzegał swe juwenilia jako bliższe 
dadaizmowi niż futuryzmowi. Początki tej 

twórczości (1919–1925) określa w istocie 
buntownicza, a także głęboko nihilistyczna 
postawa wobec całego dotychczasowego 
porządku – politycznego, społecznego 
i estetycznego. Wat poprzez radykalną 
kpinę i blasfemiczne teksty kwestionuje 
niepodważalne dotąd wartości: religię, moral -
    ność, ustrój państwowy, nawet tożsamość 
własnego „ja”. jego bunt, wynikający 
z poczucia, że teraz na ruinach starego trzeba 
wszystko zacząć od nowa, widoczny jest 
zarówno w wypowiedziach programowych, 
jak i wielostylowych realizacjach poetyckich. 
Szczególnie interesujące wydaje się 
zestawienie lingwistycznych eksperymentów 
Wata (namopaników) z koncepcją 
poezji abstrakcyjnej dadaistów (hugo 
balla), a także usytuowanie poematu Ja 
z jednej strony i Ja z drugiej strony mego 
mopsożelaznego piecyka w kontekście 
teorii ready-mades Marcela duchampa. 
dadaistyczne początki nie są w twórczości 
Wata jedynie młodzieńczym ekscesem, ale 
stanowią jedną z najważniejszych inspiracji 
w dojrzałych tekstach np. z ostatniego tomu, 
Ciemnego świecidła. 

prof. dr hab. Krystyna Pietrych – profesor 
w Katedrze Literatury i tradycji romantyzmu 
uniwersytetu Łódzkiego kierownik 
interdyscyplinarnego centrum badań 
humanistycznych uŁ. redaktor naczelna 
rocznika „czytanie Literatury. Łódzkie Studia 
Literaturoznawcze”. autorka monografii 
o poezji aleksandra Wata (O „Wierszach 
środziemnomorskich” Aleksandra Wata, 
1996) oraz edytorka jego pism (Dziennik bez 
samogłosek, 2001). redaktorka wielu tomów 
zbiorowych. opublikowała książkę „Co poezji po 
bólu?”. Empatyczne przestrzenie lektury (2009). 
zajmuje się przede wszystkim polską poezją 
dwudziestowieczną.

aleksander wójtowicz
PoP-fUtUryzM i PoP-DaDa? 
śroDowisKo „KatarynKi 
warszawsKieJ”

działalność futurystów związanych ze 
środowiskiem „Katarynki Warszawskiej” 

to jeden z najmniej znanych epizodów 
w dziejach rodzimej „nowej Sztuki”. 
W syntezach historycznoliterackich ich 
nazwiska są nieobecne lub zajmują miejsce 
marginalne, tomy poetyckie popadły 
w zapomnienie, podobnie jak większość 
z ośmiu jednodniówek, które opublikowane 
zostały na początku lat 20. XX wieku. 
tymczasem z dzisiejszej perspektywy 
wydają się one szczególnie interesujące 
jako dokument kształtowania się złożonych 
(i burzliwych) relacji między literaturą 
awangardową a kulturą popularną. 

dr aleksander wójtowicz – adiunkt w zakładzie 
Literatury Współczesnej instytutu Filologii 
Polskiej uniwersytetu Marii curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. autor książki Cogito i „sejsmograf 
podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy 
(2010). Publikował m.in. w „Pamiętniku 
Literackim”, „ruchu Literackim”, „Przeglądzie 
humanistycznym”, „Kwartalniku Filmowym”.

Michalina Kmiecik
DanaDaizM, Czyli PoCzątKi PoezJi 
DźwięKoweJ w twórCzośCi Jana 
nePoMUCena Millera

Postać jana nepomucena Millera kojarzymy 
z ekspresjonizmem i tworzonym w ramach 
działalności grupy czartaka czasopismem 
„Ponowa”. Miller promował tam literaturę 
nawiązującą do twórczości ludowej, w której 
cenił melodyjność i śpiewność. Mimo tych 
– mało awangardowych – zapatrywań, 
zafascynowała go postać i działalność Kurta 
Schwittersa, którego chętnie tłumaczył 
i drukował na łamach „Ponowy” (zob. 
„Ponowa” 1921, nr 2). 

W swoim wystąpieniu chciałabym 
prześledzić, w jaki sposób recepcja 
Schwittersa zaowocowała coraz 
śmielszymi koncepcjami poezji dźwiękowej 
w manifestach Millera: poczynając od idei 
„danadaizmu” rozumianego jako kierunek 
łączący w sobie absurdalny humor dada 
i eksperymenty ze sztuką ludową, kończąc 
zaś na – prezentowanej w manifeście 



12 13

PANEL III
Obraz 
zakwestionowany? 
Modele 
interpretacji 
dadaizmu w sztuce 
polskiej lat 60. i 70.

moderator: dr hab. Marcin lachowski, 
Uniwersytet warszawski

Wątki dadaistyczne w sztuce polskiej lat 60. 
i 70. stanowiły istotny podtekst przemian 
artystycznych, kwestionujących estetykę 
i autonomię obrazu. jednak sposoby 
recepcji wydają się złożone i nieoczywiste. 
dadaistyczna spuścizna funkcjonowała 
przede wszystkim wobec postawy Marcela 
duchampa. jego dzieło wyznaczało horyzont 
dadaistycznych odniesień, kształtowało 
katalog nowych zjawisk artystycznych: 
od operowania „przedmiotem gotowym”, 
poprzez stosowanie podszytych ironią 
manifestacji artystycznych, paradoksalnych 
gestów, aż po akcentowanie idei 
zastępującej przedmiot w kręgu „sztuki 
pojęciowej” oraz etyczne rozważania 
w dialogu z Marcelem duchampem. 
Legenda artysty wymagała wydobycia 
znaczeń, rozmaicie interpretowanych 
w kolejnych wariantach awangardy. Powrót 
do duchampa za każdym razem wymagał 
decyzji, opowiedzenia się za określonym 
aspektem jego dzieła (materializmu, 
idealizmu, ezoteryki czy anarchizmu). innym 
źródłem recepcji dadaistycznych strategii 
były współczesne działania artystów, 
tworzących w nurcie neodadaizmu: nowych 
realistów, Fluxusu, intrygujących działań 

ben Vautiera i josepha beuysa, nadających 
dadaizmowi aktualny wymiar idei artystycznej 
i politycznego zaangażowania. bezpośrednie 
relacje polskich artystów z kręgiem neodada 
współtworzyły zakres działalności i zjawiska 
artystyczne w polskich galeriach lat 60. 
i 70., akcentujących „miejsce” i „proces” 
jako warianty prezentacji artystycznej. 
ta swoiście zinterpretowana wartość 
dadaizmu warunkowała totalny i zmienny 
charakter działania artystycznego, inspirując 
„nieformalny” charakter przestrzeni 
artystycznych, stawiając pytania dotyczące 
poszerzonego modelu dzieła sztuki, ale 
także jego społecznych i politycznych 
konsekwencji. Podstawowe pytania 
dotyczące atrakcyjności poszczególnych 
modeli i ich specyficznych znaczeń 
w przestrzeni artystycznej PrL-u wymagają 
pogłębionych badań nad możliwościami 
przyswojenia różnych formuł dadaizmu, 
ich obecności i nieobecności, a także 
artystycznych interpretacji. Spojrzenie 
na postawy artystyczne przez pryzmat 
dadaistycznych kontekstów powinno stać 
się też narzędziem rewizji utrwalonego 
kanonu powojennej historii sztuki polskiej. 
dadaizm ukonstytuował inny obszar, 
przenikający sukcesję konstruktywizmu, 
malarstwa materii, sztuki konceptualnej, 
odsłonił współwystępowanie różnych opcji 
i zmiennych artystycznych postaw. dadaizm 
umożliwiał myślenie o „sztuce niemożliwej”, 
prowokując do odmiennego odczytania 
historii awangardy.

dr hab. Marcin lachowski – adiunkt 
w zakładzie historii Sztuki i Kultury nowoczesnej 
uniwersytetu Warszawskiego. zajmuje się 
sztuką współczesną i historią krytyki artystycznej. 
opublikował książki: Awangarda wobec instytucji. 
O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u (2006) 
oraz Nowocześni po katastrofie. Sztuka 
w Polsce w latach 1945–1960 (2013). jest 
współredaktorem serii wydawniczej Sztuka nowa. 
Źródła i komentarze oraz licznych publikacji, m.in. 
Grupa Zamek. Historia – krytyka sztuka, Grupa 
„Zamek”. Konteksty – wspomnienia – archiwalia, 
Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea 
– utopia – reinterpretacja, Mikołaj Smoczyński 
retrospektywnie. od 2011 roku jest członkiem 
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Poezja znakowania. Przestankowanie jako 
sztuka („Ponowa” 1922, nr 5) – poezji 
znaków przestankowych. Miller afirmuje tam 
dadaistyczny bunt przeciwko znaczeniu, 
podobnie jak tristan tzara dokonuje negacji 
języka. Warto więc zastanowić się, gdzie 
powinniśmy usytuować – zapomniane dziś 
nieco – propozycje Millera na mapie poezji 
dźwiękowej dwudziestolecia (na której 
doskonale odnalazły się już namopaniki 
Wata, wiersze dźwiękowe Młodożeńca czy 
intermedialne próby czyżewskiego), a także 
rozważyć, dlaczego to właśnie ów (w wielu 
kwestiach mało postępowy) teoretyk odegrał 
tak niebagatelną rolę w promowaniu idei 
dadaistycznych w Polsce, prezentując je 
rodzimemu odbiorcy w niestandardowy 
dla naszej awangardy sposób: nie łącząc 
ich z futuryzmem, ale raczej z – właściwą 
ekspresjonizmowi – utopią pozawerbalnej 
komunikacji. 

dr Michalina Kmiecik – absolwentka krakowskiej 
komparatystyki, pracuje w Katedrze teorii 
Literatury na Wydziale Polonistyki uniwersytetu 
jagiellońskiego. autorka książki Oblicza miejsca. 
Topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni 
w poezji Juliana Przybosia (2013) oraz artykułów 
z zakresu historii literatury publikowanych m.in. 
w „ruchu Literackim” czy „tekstach drugich”. 
członkini rady programowej serii awangarda/
rewizje w Wydawnictwie uniwersytetu 
jagiellońskiego. interesuje się teorią awangardy, 
intermediami, poezją eksperymentalną oraz 
geopoetyką. 

Katarzyna Maćkała
„oD Dzieła sztUKi winno żąDać 
się nieoCzeKiwanego”. eCha 
DaDaizMU w PolsKiM teatrze 
MięDzywoJennyM

trudno jednoznacznie odpowiedzieć 
na pytanie, czy w Polsce istniał teatr 
dadaistyczny. W okresie międzywojennym 
polski teatr przechodził istotne zmiany. 
jakub appenszlak pisał w 1926 roku 
na łamach „naszego Przeglądu”: „Stary 
teatr jest martwy i nic go nie wskrzesi”. 

buńczuczne wypowiedzi futurystów 
polskich na temat teatru pozostały jednak 
w przeważającej mierze deklaratywne, 
a największymi inicjatorami przemian 
w teatrze międzywojennym byli artyści 
wykorzystujący różne prądy teatralne 
i wykuwający z ich założeń indywidualne 
koncepcje artystyczne: Schiller i horzyca 
(teatr monumentalny), osterwa (teatr 
kameralnej psychologii), przedstawiciele 
teatru politycznego (by wspomnieć choćby 
adwentowicza) i twórcy poruszający się 
w przestrzeni groteski (jak choćby, związany 
z Łodzią, Wandurski). Właśnie w działaniach 
tych ostatnich najłatwiej odnaleźć ślady 
koncepcji dadaistów, podobnie jak 
w pracach polskich scenografów tamtego 
okresu, przede wszystkim w dekoracjach 
andrzeja Pronaszki. najbardziej interesujący 
wydaje się jednak wgląd w dzieje dramatów 
i inscenizacji bezpośrednio inspirowanych 
dadaizmem, a także analiza ich recepcji 
zaistniałej w krótkim okresie stabilizacji 
polskiej państwowości, która umożliwiła 
wyjątkowy w rodzimej historii rozkwit 
kulturalny. Składały się nań m.in. prace 
jalu Kurka, dramaty tadeusza Peipera, ale 
także inscenizacje takich sztuk, jak Ulica 
dziwna Kazimierza a. czyżowskiego czy 
Sen Felicji Kruszewskiej. jak odbierano tę 
twórczość? jak dalece nurt dadaistyczny 
zdołał naznaczyć swymi ideami polski dramat 
i teatr? oto pytania, jakie chcielibyśmy 
i powinniśmy zadać w tym temacie.

mgr Katarzyna Maćkała – doktorantka 
w zakładzie teorii i historii dramatu i teatru 
instytutu Sztuki Polskiej akademii nauk 
w Warszawie. Pracuje w galerii Łazienna 
w Poznaniu. absolwentka filologii na 
uniwersytecie im. adama Mickiewicza. Ma 
na swoim koncie publikacje o charakterze 
publicystycznym i naukowym, m.in. recenzje 
teatralne i artykuły, publikowane na łamach 
czasopism „Fragile”, „bliza”, „Filologen” 
i innych, jak również w sieci (dziennik teatralny, 
e-teatr), a także wydane w tomach zbiorowych 
(Wydawnictwo uniwersytetu rzeszowskiego).
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zespołu badawczego powstałego w ramach 
grantu przyznanego przez Ministerstwo nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, skoncentrowanego na 
polskiej krytyce artystycznej w XX i XXi wieku. 
Współpracuje z Lubelskim towarzystwem zachęty 
Sztuk Pięknych oraz galerią Labirynt. Kurator 
wystaw, m.in. Grzegorz Kowalski i Pracownia, 
Obiekty i projekcje (2008), Siła Sztuki (2010), 
Mikołaj Smoczyński – retrospektywnie (2011). 
Publikował teksty m.in. w „biuletynie historii 
Sztuki”, „rocznikach humanistycznych”, 
„ikonothece”, „Kresach”, „znaku”, a także 
w katalogach wystaw. członek Stowarzyszenia 
historyków Sztuki oraz Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (aica).

anna Markowska
zasaDniCzo, nie było MieJsCa na 
DUChaMPa za żelazną KUrtyną. 
PrzyPaDeK wroCławia

historycy sztuki w Polsce mało napisali 
o duchampie. jedyna monografia polskiego 
autora ukazała się po przełomie 1989, na fali 
przemian ustrojowych, po likwidacji cenzury 
i w momencie nowego dziejowego otwarcia. 
to publikacja pt. Marcel Duchamp. Wolność 
i metafizyka Piotra juszkiewicza (1995), 
której tezy niezwykle nośnie wybrzmiały 
właśnie na progu wolności. Wydana rok 
później książka Piotra Piotrowskiego 
W cieniu Duchampa. Notatki nowojorskie, 
choć poświęcona sztuce amerykańskiej, daje 
w rozdziale na temat samego duchampa 
precyzyjną diagnozę jego nieobecności 
w PrL-u. tę rzeczywistość można do dziś 
prześledzić w narracjach stałych wystaw 
muzeów narodowych. Postaram się 
potraktować sytuację Wrocławia jako case 
study: wyjaśnić na przykładzie stałej wystawy 
Muzeum narodowego we Wrocławiu 
czemu spadkobiercy duchampa byli 
równie źle widziani jak socrealiści, a także, 
zastanawiając się nad wrocławską odwilżą 
oraz konceptualizmem, spróbować dojrzeć 
duchampiana, by w końcu zaś postawić 
tezę, że odkrycie duchampa we Wrocławiu 
związane jest z zerwaniem konsensusu 
z władzą: z latami 80. czy zatem politycznie 

oszałamiające montaże rauschenberga, 
„gwiazdy i pasy”, „tarcze i numery” jaspera 
johnsa, sgraffito twombly’a, płoty hainsa, 
poszarpane afisze Villeglé, odwrocia 
afiszów rotella, kompozycje matematyczne 
tinguely’a, assemblages Müllera czy 
Stankiewicza, pewne poszukiwania hiqiuly 
– cała ta działalność miała początek we 
wspólnej pielgrzymce do źródeł dadaizmu, 
pielgrzymce, w której uczestniczyli 
nie tylko artyści, malarze i rzeźbiarze 
z Paryża, nowego jorku i rzymu, lecz 
także japończycy w grupy gutai”. czy 
jednak około 1960 roku krajowa scena 
artystyczna była gotowa na akceptację 
przełomowego charakteru neodadaistycznej 
rewolty? Pytanie o uczestnictwo 
polskich artystów w dążeniach sztuki 
wyrażonych przez restany’ego zostanie 
postawione w kontekście ich obecności 
w międzynarodowym obiegu sztuki, jak też 
w świetle realiów opóźnionego reagowania 
instytucjonalnego w kraju około 1960 
roku. analizie poddane będą wybrane 
przykłady eksperymentalnej twórczości, 
m.in.: filmy Waleriana borowczyka i jana 
Lenicy z lat 1958–1959, działania grupy 
zamek oraz recepcja jej wystawy w Paryżu 
w 1960 roku, prace polskich artystów na 
wystawie The Art of Assemblage w nowym 
jorku w 1961 roku, fotokolaże romana 
cieślewicza pokazane w galerii Mandragore 
w Paryżu w 1963 roku oraz dzieła aliny 
Szapocznikow w interpretacji restany’ego 
z ekspozycji indywidualnej artystki w galerie 
Florence houston-brown w stolicy Francji 
w 1967 roku.

dr Piotr Majewski – adiunkt w zakładzie 
historii Sztuki w instytucie Sztuk Pięknych na 
Wydziale artystycznym uniwersytetu Marii curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Swoje zainteresowania 
badawcze ogniskuje na sztuce polskiej XX 
i XXi wieku w kontekście europejskiej i rodzimej 
tradycji artystycznej, twórczości i działalności 
polskich artystów za granicą, historii i teorii 
obrazu, w tym szczególnie w malarstwie, oraz 
na dziejach krytyki artystycznej. W ostatnim 
okresie koncentruje uwagę na polsko-francuskich 
relacjach artystycznych po 1945 roku.
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indyferentny duchamp – lekceważony 
jako trywialny dowcipniś – był w istocie 
niebezpieczny zarówno dla komunistów, jak 
i antykomunistów?

prof. dr hab. anna Markowska – historyczka 
i krytyczka sztuki, kuratorka, absolwentka 
uniwersytetu jagiellońskiego, profesorka na 
uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje 
się w sztuce po 1945 roku w kontekście 
globalnym. Wykładała na wielu uczelniach 
europejskich – na uniwersytetach w Porto, Leon, 
Kopenhadze, turynie, Pizie, Sankt Petersburgu, 
opawie i ostrawie – oraz pozaeuropejskich: 
uniwersytecie hebrajskim w jerozolimie oraz 
w uniwersytecie Pedagogicznym w tomsku na 
Syberii. jej ostatnio wydane książki to: Komedia 
sublimacji. Granica współczesności a etos 
realności w sztuce amerykańskiej (2010); Dwa 
przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku 
(2012); Permafo (2012); Trickster Strategies 
in the Artists’ and Curatorial Practice (2013) 
oraz Awangarda nie biła braw. Galeria Sztuki 
Najnowszej (2014). 

Piotr Majewski
neoDaDaizM oKoło 1960 roKU – 
Diagnoza Pierre’a restany’ego 
i artyśCi PolsCy

Pierre restany uczestniczył w odnowie 
palety dadaistycznych postulatów wobec 
narastającego kryzysu abstrakcji lirycznej 
i sztuki informel w drugiej połowie lat 50. 
w środowiskach artystycznego Paryża, 
Mediolanu i düsseldorfu. Praktyczna 
aktywność krytyka objęła przygotowanie 
trzech manifestów nowego realizmu 
oraz prowadzenie (razem z jeannine de 
goldschmidt) galerii j, która była miejscem 
eksperymentów dla działającej w latach 
1960–1963 grupy. 

trzeźwa i – jak się okazało – trafna 
diagnoza przemian sztuki nowoczesnej 
restany’ego była także w pewnym 
stopniu znana w Polsce, począwszy od 
jego podróży do Warszawy i Krakowa 
w 1960 roku, kiedy to pisał: „Wobec 
malarskiego bankructwa surrealizmu cała 
nowa generacja odkryła na nowo dadaizm: 

grzegorz borkowski
strategie aMbiwalenCJi 
w twórCzośCi leszKa 
PrzyJeMsKiego w lataCh 70. 

Początek dekady lat 70. i nowego 
oblicza PrL po przejęciu władzy 
przez ekipę Edwarda gierka zbiegł się 
z rozpoczęciem aktywności Leszka 
Przyjemskiego, który wspólnie z anastazym 
b. Wiśniewskim proklamował powstanie 
nieistniejącej Przytakującej galerii tak. już 
w tej inicjatywie dostrzec można elementy 
antyinstytucjonalnej dadaistycznej strategii 
sprzeciwu wobec sytuacji społecznej 
i artystycznej w Polsce, realizowanego 
w doprowadzonej do granic absurdu 
retoryce afirmacji, a także przekonanie, że 
intelektualny żart może być równie nośny 
poznawczo, co naukowy dyskurs. 
artystyczne działania Leszka Przyjemskiego 
zbieżne były z formami niektórych praktyk 
konceptualnych, ale rożniły się od nich 
skierowaniem uwagi na treści związane 
z rzeczywistością społeczną, nieopisywaną 
jednak w formule dokumentalnej, lecz 
przywoływaną przez rodzaj nadreprezentacji 
motywów wykorzystywanych przez 
władzę oraz idei, na jakie ta władza się 
powoływała. Można uznać, że Przyjemski 
tworzył ironiczną i kpiarską odmianę 
polskiego konceptualizmu, jednak w tej 
perspektywie wciąż coś nam jeszcze umyka. 
Może właśnie dostrzeżenie elementów 
postawy dadaistycznej w jego twórczości 
ułatwi uchwycenie jej niepowtarzalnego 
idiomu. W wielu pracach Przyjemskiego 
wyraźne jest generowanie przeciwstawnych 
emocji. Świetnym przykładem jest druk 
z początku lat 70.: powierzchnia poziomo 
zorientowanego prostokąta zawiera 
dokładne odwzorowanie polskiej flagi 
państwowej z równymi polami bieli 
i czerwieni; na ich linii styku umieszczony 
jest nadruk „Mój ulubiony krajobraz”. czy 
jest to kpina z symbolu, czy jego adoracja? 
artysta, stawiając widza przed tym pytaniem, 
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zdaje się oswajać go z zaakceptowaniem 
tych dwu postaw jednocześnie; dzięki 
konwencji żartu konfrontuje go z odmiennymi 
emocjami, zanim umysł zdąży jedną z nich 
wyprzeć jako „niesłuszną”. W tym rodzaju 
strategii ambiwalencji dostrzec można 
podjęcie dadaistycznej idei subwersywnego 
przeobrażania wrażliwości i świadomości 
społecznej. 

mgr grzegorz borkowski – krytyk sztuki, 
absolwent studiów filozoficznych na 
uniwersytecie Warszawskim, od 1993 roku do 
chwili obecnej redaktor naczelny czasopisma 
„obieg” wydawanego przez centrum Sztuki 
Współczesnej zamek ujazdowski; kurator wielu 
wystaw w tej instytucji, m.in.: Idee poza ideologią, 
Refleksja konceptualna w sztuce polskiej (wraz 
Pawłem Politem), Rzeczy budzą uczucia oraz 
w niezależnych instytucjach sztuki (Poezja 
konkretna, Ludwiniana, Alternatywy Techno.Logii, 
Reversed art Engineering, Diagram, Aktywna 
cisza). W latach 1991–1998 prowadził w cSW 
galerię dokumentu prezentującą wybrane 
zjawiska sztuki lat 60. 70., i 80. XX wieku. 
obecnie kurator działu Wydawnictw cSW 
zamek ujazdowski, współredaktor m.in. publikacji 
Nowe Zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000 
(2007, 2008).

Marta ryczkowska
tenDenCJe neoDaDa w PolsKieJ 
sztUCe – reCePCJa JosePha 
beUysa

joseph beuys był spadkobiercą dadaistów 
w nieskrępowanym myśleniu o sztuce, 
swobodnym czerpaniu z szerokiego arsenału 
środków z pogranicza codzienności i sztuki. 
jego performanse oscylowały między 
patosem i dadaistycznym żartem, wizualnym 
gagiem, wodewilowym aktem. Świadomość 
dadaistyczna niemieckiego twórcy polegała 
na wykorzystywaniu narzędzi nobilitowanych 
przez artystów spod znaku Kabaretu Voltaire, 
jednak dokonał on znacznego przesunięcia 
– obiekty i ready-mades uczynił elementami 
swojego własnego języka wizualnego. Stały 
się one podstawą konstrukcji autonomicznej 
gramatyki wizualnej. jego działania oparte 

na wspomnianej gramatyce miały również 
silny wymiar społeczno-polityczny, były 
zakorzenione w ówczesnej rzeczywistości. 
historia, którą przedstawię, dotyczy 
sposobu recepcji twórczości i idei josepha 
beuysa w Polskiej sztuce z akcentem na 
wątki neodadaistyczne. joseph beuys 
jako przekaźnik impulsu dadaistycznego 
w polskiej sztuce lat 60. i 70. będzie 
stanowił punkt odniesienia dla rozważań na 
temat strategii i kontekstów działań polskich 
twórców, akcentujących miejsce i proces 
jako warianty prezentacji artystycznej. 
opowiem m.in. o twórcach skupionych 
wokół galerii akumulatory 2, o duecie 
KwieKulik, Pawle Freislerze, andrzeju 
Partumie. Kluczem doboru polskich 
twórców tworzących w duchu neodada 
będzie postawa artysty niepokornego, 
zbuntowanego, wolnego od wszelkich 
kompromisów na rzecz władzy, oficjalnych 
instytucji i środowiska artystycznego, 
poszukującego alternatywnych, 
nieformalnych przestrzeni sztuki oraz 
zaangażowanego w społeczno-polityczną 
rzeczywistość. W latach 70. pojawiło się 
pokolenie artystów, które nie izolowało się 
od świata, ale usiłowało się w nim poruszać, 
grając sloganami, schematami i hasłami 
komunistycznymi ukazywało ich bezsens 
i umowność. 

mgr Marta ryczkowska – krytyczka sztuki, 
kuratorka. absolwentka grafiki na uniwersytecie 
Marii curie-Skłodowskiej i historii sztuki 
na Katolickim uniwersytecie Lubelskim, 
doktorantka historii sztuki współczesnej na 
Katolickim uniwersytecie Lubelskim. Prezeska 
Stowarzyszenia „otwarta Pracownia” 
w Lublinie, działa we władzach Lubelskiego 
towarzystwa zachęty Sztuk Pięknych i Fundacji 
Sztuki Performance. Pisze o sztuce do 
magazynów i katalogów wydawanych w Polsce 
i za granicą, współpracuje z o.pl, „obiegiem”, 
„zoomem”, „gazetą Wyborczą”, „arttak”. od 
lutego 2014 roku koordynuje i realizuje program 
edukacji twórczej Karuzela sztuki w szkołach, 
szpitalach i instytucjach w Lublinie. dwukrotna 
stypendystka Ministra nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za osiągnięcia w nauce (w 2007 
i 2014). 

hanna Margolis
KaMUflaż, błazenaDa, 
eKsPeryMent. strategie 
DaDa UKryte na MarginesaCh 
DysKUrsU instytUCJi 
KineMatografii Prl lat 70.

Przedmiotem mojego wystąpienia 
będzie próba spojrzenia poprzez 
strategie dada na ogromny ilościowo 
dorobek filmowych shortów (filmów 
krótkometrażowych), realizowanych na fali 
politycznego odprężenia dekady lat 70. 
na marginesach i peryferiach instytucji 
i dyskursu filmowego PrL. Filmy te „pod 
płaszczykiem” kina autorskiego oraz 
zgłębiania dyskursu modernistycznego 
realizowali artyści i filmowcy w bardzo 
dobrze wyposażonych technicznie oraz 
kadrowo instytucjach funkcjonujących na 
marginesach kinematografii totalitarnego 
państwa. były to przestrzenie mniejszego 
nadzoru, np. wytwórnie filmów oświatowych, 
dokumentalnych i animowanych, koła 
naukowe w uczelniach artystycznych 
(np. Warsztat Formy Filmowej w łódzkiej 
filmówce) czy awangardowe instytucje 
międzyśrodowiskowe, np. Studio 
Eksperymentalne Polskiego radia. jest 
to obszar, którym historycy i krytycy sztuki 
interesują się rzadko i wybiórczo, oraz – 
na ogół – w separacji i poprzez pryzmat 
awangardy. owszem, widzą Warsztat 
Formy Filmowej, ale już liderów animacji 
autorskiej zupełnie nie – jako innych dla 
swoich strategii. ich filmy dziś są lokowane 
w oddzielnych polach i archiwach – 
w rzeczywistości była to mała, elitarna, ale 
jednocześnie otwarta grupa ściśle ze sobą 
współpracująca. głównym celem mojego 
wystąpienia będzie wgląd w strategie 
polskiego dorobku krótkometrażowego 
lat 70. poprzez postawy i strategie dada 
(szczególnie Fluxusu – zakwestionowanie 
obrazu i paradygmatu transparencji języka 
filmowego), zobaczenie w tymże dorobku 
brakującego w Polsce (a wyłonionego 

z dada) ogniwa filmowego undergroundu, 
oraz wydobycie go z pola nieadekwatnego 
dla niego dyskursu modernistycznego. 
tym bardziej, że te strategie dziś odradzają 
się we współpracy polskich artystów 
z kinematografią i wymagają krytycznego 
wsparcia krytyków sztuki.

mgr hanna Margolis – historyczka sztuki, 
doktorantka i wykładowczyni w instytucie 
historii Sztuki uniwersytetu Warszawskiego. 
Przygotowuje pracę doktorską pt. Projekcje 
w szczelinach dyskursów. Kino współczesnych 
polskich artystów (promotor dr hab. Waldemar 
baraniewski). Prowadzi zajęcia dla studiów 
magisterskich macierzystego instytutu historii 
Sztuki pt. Film jako medium współczesnych 
artystów. Współpracuje z instytucjami filmowymi, 
m.in. Państwowym instytutem Sztuki Filmowej 
i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich (jest 
stałą ekspertką w Studiu andrzeja Munka), 
współpracuje także z festiwalami filmowymi, 
np. poznańskim animatorem – jako organizatorka 
sesji naukowych i programów filmowych w jego 
ramach (program Filmy kobiet i Obraz innego), 
oraz selekcjonerka. Pracuje także jako krytyczka 
filmowa, m.in. z ramienia FiPrESci była jurorką 
Warszawskiego Festiwalu Filmowego (2014) 
i Eurasia (2015). Publikuje w pismach o sztuce, 
filmowych i społeczno-kulturalnych.

Jakub Kornhauser
„saMoChóD nafaszerowany 
MłotKieM”: DaDa nowa fala 

W swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić 
uwagę na awangardowy rodowód poetyckiej 
nowej Fali (koniec lat 60. i lata 70.). o ile 
w tekstach teoretycznych – manifestach 
grupy teraz czy Stanisława barańczaka – 
trudno dopatrzyć się reminiscencji odkryć 
ruchów awangardowych początków 
XX wieku, o tyle w wielu utworach 
poetyckich ryszarda Krynickiego czy 
juliana Kornhausera wybrzmiewa nuta 
eksperymentatorska, w tym ta silnie 
zainspirowana odkryciami dadaizmu. dość 
przypomnieć najważniejszą książkę tego 
nurtu, Krynickiego G (1971). Po pierwsze, 
G to zbiór kolaży, wyciętych z gazet 
liter, słów i zdań, ułożonych w mniej lub 
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PANEL IV
„I know DADA”. 
Neodadaizm lat 
osiemdziesiątych 
w Polsce

moderator: Daniel Muzyczuk,  
Muzeum sztuki w łodzi

Lata 80. i początek 90. to w Polsce nie tylko 
sztuka wiązana z nurtem nowej ekspresji, 
lecz również znaczący powrót do retoryki 
dadaistycznej. jego ślady można odnaleźć 
tak w jasnych nawiązaniach do Marcela 
duchampa czy twórczości innych twórców 
tego nurtu, lecz również w rewaloryzacji 
strategii dadaistycznych. Wątki te były ważne 
w działaniach Kultury zrzuty, totartu, neue 
bieriemiennost, Luxusu, Pomarańczowej 
alternatywy, estetyce grup muzycznych 
z kręgu punk-rocka i industrialu, czy też 
ruchów społeczno-politycznych o poglądach 
anarchistycznych. Przechwycenie, montaż 
oraz estetyka szoku to stałe elementy 
krajobrazu tego czasu. Warto jednak 
zastanowić się, jakie dokładnie aspekty 
praktyk dadaistycznych stały się podstawą 
nowych postaw, skąd czerpano informacje 
o awangardach oraz jaki użytek z owej 
wiedzy robili polscy artyści. inne zagadnienie 
stanowią motywacje, które stoją za tym 
zwrotem. dostrzegane przez wielu twórców 
wyczerpanie się dyskursów konceptualnych 
mogło stanowić pochodzący z wnętrza pola 
sztuki impuls do wprowadzenia ironii i blagi 
do powstającej w latach 80. sztuki. być może 
jednak sytuacja społeczno-polityczna w kraju 
stanowiła dużo poważniejszą przyczynę 
rewaloryzacji postaw dadaistycznych.

Daniel Muzyczuk – kurator w Muzeum Sztuki 
w Łodzi. od 2008 do 2011 kurator w centrum 

Sztuki Współczesnej znaki czasu w toruniu. 
Kurator projektów m.in.: Spojrzenia 2011 oraz 
Dźwięki elektrycznego ciała (wraz z davidem 
crowleyem). Kurator pawilonu polskiego na 
55. biennale Sztuki w Wenecji. zwycięzca 
(z agnieszką Pinderą) konkursu im. igora zabla 
w 2011. Wykładał na akademii Sztuk Pięknych 
w gdańsku. od 2015 wiceprezes aica Polska.

Michał zdunik
DaDaizM w ręKaCh (Post)
MoDernisty; wybrane sPeKtaKle 
Jerzego grzegorzewsKiego  
z lat 1982–2005

tematem mojego wystąpienia będzie 
obecność wątków dadaistycznych 
– i sposób ich przetwarzania 
i dekonstruowania, w wybranych 
przedstawieniach z dojrzałego okresu 
twórczości jerzego grzegorzewskiego. 
zamierzam również, w tym kontekście, 
zbadać odautorskie wypowiedzi reżysera, 
a także artefakty pozostałe z jego spektakli – 
zapisane utwory muzyczne i skatalogowane 
obiekty scenograficzne

to właśnie w tychże obiektach upatruję 
najsilniejsze dziedzictwo dadaizmu 
w twórczości grzegorzewskiego, 
bowiem reżyser przestrzeń swoich 
przedstawień konstruował właśnie 
z (post)duchampowskich ready-mades 
– pantografów, płatów szybowca czy 
zdemonotowanych ram fortepianu. 
Przedmioty te, wydarte ze swojej pierwotnej 
funkcji, uzyskiwały na scenie całkowicie 
nowe sensy – były nawet nie tyle 
scenografią, co autonomicznym elementem 
przedstawienia, postawionym na równi 
z żywymi aktorami, zaś główny punkt 
ciężkości nie był postanowiony na ich dawne 
przeznaczenie, ile na samą plastyczną 
materialność. 

niewątpliwie warto by było rozważyć 
właśnie kwestię aplikacji wizualnych 
form i języków w przestrzeń dzieła 
scenicznego – które w końcu ze swojej 

13 grudnia 201513 grudnia 2015PanEL i i i

bardziej przypadkowych konfiguracjach, 
które nadają im nowe znaczenie, dublują 
medialny, nacechowany politycznie 
przekaz, wyciągając na pierwszy plan 
sam język. Po drugie zaś, G to zeszyt 
o bibliofilskim charakterze i nakładzie, zszyty 
z bristolowych kart w formacie a4, których 
prawe stronice zajęte są przez reprodukcje 
gazetowych pasków, z dwiema ilustracjami 
na wstępie i w zakończeniu. Waga tego 
eksperymentu nie tylko jako przeoczonego, 
a ważnego dokumentu epoki, lecz również 
jako przykładu zjawiska uniwersalnego 
– polskiego ogniwa w łańcuchu dziejów 
dadaizmu i preliberatury – nie ulega 
wątpliwości. Podobnie rzecz się ma z inną 
książką opublikowaną w tym okresie – 
tomem Kornhausera Zabójstwo (1973), 
jednym z pierwszych polskich samizdatów. 
jego dadaistyczny wymiar jest określony 
przez kolażową strukturę i bibliofilski nakład. 
Każdy kolejno numerowany egzemplarz miał 
własną książkową tożsamość: obok ilustracji 
odbitych na maszynie do pisania wierszy 
swoje miejsce znalazły wycięte z papieru lub 
gazet ryciny lub ich fragmenty, tworzące na 
osobnej kartonowej wkładce inny oryginalny 
kolaż. dopełnieniem neoawangarowych 
eksperymentów nowej Fali w zakresie 
konstrukcji wiersza są puste kartki i kolaże, 
stosowane przez czołowych reprezentantów 
nurtu, które będą moim intertekstualnym 
odniesieniem. 

dr Jakub Kornhauser – literaturoznawca, 
tłumacz, krytyk literacki, poeta. Pracownik 
naukowy instytutu Filologii romańskiej 
uniwersytetu jagiellońskiego, wykłada także 
na Wydziale Polonistyki uj. członek redakcji 
„Literatury na Świecie”. Współpracuje z Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Krakowie (MocaK). 
zajmuje się literaturą i sztuką awangardową oraz 
eksperymentalną, kulturą Europy Środkowej 
i Francji, polską poezją powojenną, teorią 
literatury. autor i redaktor kilku książek, ostatnio 
opublikował tom Głuchy brudnopis. Antologia 
manifestów awangard Europy Środkowej 
(2014, wraz z Kingą Siewior) oraz monografię 
Całkowita rewolucja. Status przedmiotów 
w poezji europejskiego surrealizmu (2015). 
Współtwórca projektu badawczego MniSW/

nPrh Awangarda Europy Środkowej 
i Wschodniej – innowacja czy naśladownictwo? 
oraz serii wydawniczej awangarda/rewizje 
w Wydawnictwie uj.
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natury jest polifoniczne, korzystające z wielu 
artystycznych typów narracji. Łączy je 
wszystkie grzegorzewski poprzez technikę 
kolażu: ostrego montażu, w którym wyraźnie 
widać punkty styku i nieprzystawalność 
do siebie poszczególnych elementów, 
zapożyczoną przecież również od dadaistów. 
Collage jako strategia narracyjna będzie 
kolejnym punktem wystąpienia. 

co (post)dadaizm może dać teatrowi, 
a teatr (post)dadaizmowi? – takie pytanie 
postawię na końcu referatu, który będzie 
prześledzeniem jednej z artystycznych 
inspiracji jerzego grzegorzewskiego – 
wykształconego w Łodzi plastyka, malarza, 
wizjonera teatru, (post)dadaisty. 

mgr Michał zdunik – doktorant w zakładzie 
Kultury drugiej Połowy XiX Wieku, absolwent 
studiów polonistycznych na uniwersytecie 
Warszawskim na podstawie rozprawy o autorskiej 
koncepcji polskiego dramatu postsakralnego. 
obecnie, na tej samej uczelni, kończy 
kulturoznawstwo w ramach Międzywydziałowych 
indywidualnych Studiów humanistycznych, 
a także studiuje reżyserię na akademii 
teatralnej im. aleksandra zelwerowicza. jest 
członkiem Pracowni historii dramatu Polskiego 
1864–1939 w instytucie Literatury Polskiej na 
Wydziale Polonistyki uW. interesuje się literaturą 
modernizmu (ze szczególnym uwzględnieniem 
dramatu) i komparatystyką muzyczno-literacką, 
a także polskim teatrem powojennym. Wyniki 
swoich badań prezentował na ogólnopolskich 
konferencjach naukowych, współpracował 
m.in. z biblioteką narodową, archiwum jerzego 
grzegorzewskiego, nostalgia Festival w Poznaniu 
i operą bałtycką.

Magdalena lachman
artzinowe (re)aKtywaCJe 
DaDaizMU

W swoim wystąpieniu pokażę, jak cieszące 
się dużą popularnością w Polsce w latach 
80. i na początku lat 90. XX wieku 
artziny (pisma o ambicjach literackich 
i artystycznych, wykonywane techniką do 
it yourself i kolportowane poza oficjalnymi 
i standardowymi kanałami dystrybucji) 
nawiązywały do dadaistycznej spuścizny 

i programowo wskrzeszały tradycję ruchu. 
artziny będę traktować zarówno jako 
narzędzia komunikacyjne (przekaźniki 
idei artystycznych), jak i samodzielne 
formy ekspresji. Spróbuję poszukać 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie 
w latach 80. XX wieku w literaturze 
oraz sztukach wizualnych artzinowy 
samizdat (artziny były tyleż wykwitem 
subkulturowym, co i usankcjonowanymi 
formami ekspresji środowisk literackich 
i grup artystycznych) tak ochoczo 
ujawniał, eksponował i faworyzował swe 
dadaistyczne koligacje. zastanowię 
się także, czy istnieje rozpoznawalny 
i uniwersalny zestaw dadaistycznych 
stylistyk, zachowań, ujęć, form i postaw 
i na ile mogą one w konkretnych sytuacjach 
kulturowych podlegać (re)waloryzacji 
i transformacji. W referacie będę się też 
starała koncentrować nie tylko na tym, do 
czego i kiedy przydaje się dadaistyczne 
dziedzictwo, ale i na tym, czym jest dadaizm 
w świetle swojej artzinowej recepcji, 
jak przedstawiają się jego nie zawsze 
oczywiste zdobycze i w jakich sytuacjach 
(np. artystycznych, politycznych) ma szansę 
uaktywnić się jego potencjał; innymi słowy, 
co sprawia, że... „dada rzyje” (by odwołać 
się do tytułu jednego z bardziej znanych 
artzinów) i jak sposób, w który dada żyje 
poprzez swoją specyficzną rodzimą (re)
aktywację, rzutuje na postrzeganie samego 
historycznie pojętego ruchu i zjawiska. 

dr Magdalena lachman — adiunkt w Katedrze 
Literatury Polskiej XX i XXi wieku uniwersytetu 
Łódzkiego; autorka książki Gry z „tandetą” 
w literaturze polskiej po 1989 roku (universitas, 
Kraków 2004); w swoich zainteresowaniach 
naukowych koncentruje się na związkach 
literatury i kultury masowej oraz rozpatruje 
literaturę w horyzoncie oddziaływania innych 
mediów i zjawisk o (para)artystycznym wydźwięku 
(szczególnie z obszaru kultury wizualnej). jest 
współpomysłodawczynią i uczestniczką projektu 
Związki literatury i sztuk wizualnych po 1945 
roku realizowanego od 2015 roku w Muzeum 
Sztuki w Łodzi.

anna leśniak
w grUPie łatwieJ być DaDa? 
neoDaDaistyCzny eleMent  
w aKCJaCh grUPy łóDź KalisKa

W wystąpieniu przeanalizuję akcje grupy 
Łódź Kaliska pod względem odniesień 
do działań i postaw dadaistów, takich jak: 
spektakle kabaretu Voltaire, nihilizm, brak 
pozytywnego programu, wyznaczającego 
zazwyczaj ramy działań ugrupowań 
awangardowych. zajęcie przez Łódź 
Kaliską miejsca w „loży szyderców” zamiast 
czynnego udziału w sporach o ideę sztuki 
i sięgnięcie po dada otworzyło grupie drogę 
do postmodernizmu. odniosę się również do 
formy wystąpień Łodzi Kaliskiej oraz ewolucji 
twórczości grupy przy zachowaniu cech 
dada, w zmieniającej się rzeczywistości życia 
i sztuki w Polsce. 

Spojrzenie na Łódź Kaliską z tej 
perspektywy prowadzi do wniosku, że 
odniesienia do ruchu dada zarówno 
w twórczości, jak i w działaniach członków 
grupy, spełniały jeszcze jedną istotną 
funkcję – spajały grupę, inspirowały jej 
działania, pozwalały na odnalezienie się 
w beznadziejnej rzeczywistości politycznej 
lat 80., a także stały się sposobem na 
przekroczenie, mocno już wtedy zużytej 
– według członków grupy – postawy 
konceptualnej. 

akcje Łodzi Kaliskiej zawsze mają 
w sobie element dada, jego konsekwencją 
jest wykorzystywanie formuły happeningu, 
Fuxusu oraz łączenia życia ze sztuką 
i sztuki z życiem, co stało się sposobem na 
funkcjonowanie artystów z Łodzi Kaliskiej 
jako grupy. gdy przebrzmiała awangardowa 
formuła konsolidowania się artystów w imię 
określonych idei sztuki, na pierwszy plan 
wysunął się element towarzyski, bycie razem, 
które inspiruje do wspólnego działania, 
a więc akcji artystycznych. dlatego też 
zamierzam odnieść się również do strategii 
dada jako czynnika prowadzącego do 
wykorzystywania w grupach artystycznych 

form akcjonizmu, takich jak happeningi, 
interwencje i akcje, mające na celu 
zakłócenie zastanego stanu rzeczy. to bycie 
w grupie pozwala na ich przeprowadzenie.

mgr anna leśniak – absolwentka historii sztuki 
na uniwersytecie Łódzkim (2003) oraz Wydziału 
Edukacji Wizualnej (obecnie Wydziału Sztuk 
Wizualnych) na akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
(2004). od 2013 roku studentka studiów 
doktoranckich na Wydziale rzeźby i intermediów 
akademii Sztuk Pięknych w gdańsku. autorka 
artykułów o sztuce współczesnej w pismach: 
„obieg”, „Exit”, „Format”, „Kwartalnik 
orońsko”, „balkon”, „inter art. actuel”, „art 
inquiry”. członkini redakcji pisma „Sztuka 
i dokumentacja”. W latach 2006–2014 
prowadziła portal o sztuce w Łodzi – lodz-art.
eu. uczestniczka konferencji, m.in. Transformacje 
w sztuce polskiej po 1989 roku, galeria Labirynt, 
Lublin (2014); panelu dyskusyjnego o wątkach 
we współczesnej sztuce polskiej i koreańskiej 
zorganizowanym we współpracy z fundacją 
unesco a.port w incheon w Korei Pd. (2014).

Karol Jóźwiak
„DaDaistyCzny MiM” na stryChU

Dadaistyczny mim to tytuł artykułu hala 
Fostera, dotyczący roli i wpływu hugo 
balla na rodzący się ruch dadaistyczny. 
rysując jego portret Foster przywołał figurę 
mima, która pozwala przystosować się do 
traumatycznych wydarzeń współczesności: 
„mimetyczne przystosowanie to biologiczna 
technika przetrwania poprzez kamuflowanie 
się we wrogim otoczeniu”. Mimetyzm, 
posługując się cytatem z balla, pomaga 
zwalczać „agonię i przedśmiertelne drgawki 
swej epoki”, w innym miejscu przywołane 
zostaje jego zdanie o śmiechu „pośród 
fantastycznej destrukcji”. dadaizm ukazany 
jest jako forma uporania się z przeczuciem 
krańca czasów i towarzyszącej mu 
desperacji. osnuwając refleksję wokół 
tajemniczej postaci mistyka, który po 
rozpadzie cabaret Voltaire zniknął na 
prowincji szwajcarskiej oddając się 
religijnym rozważaniom, Foster zwrócił 
uwagę na mistyczny i melancholijny rys 
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dadaizmu. Ów rys nieobcy był działaniom 
skupionym wokół łódzkiego Strychu 
w latach 80. zdejmując szablon kpiny 
i blagi, wiele działań na Strychu można 
odczytać jako próbę odbudowania rozbitych 
sensów, poszukiwanie zatraconego kodu, 
przewartościowania sztuki jako modelu 
komunikacji. Przyglądając się różnorodnym, 
często rozbieżnym postawom, dostrzec 
można powracający nurt swoistej mistyki, 
konfrontującej się z grozą i lękami. gesty, 
teksty i artefakty dokumentowane w „tangu” 
jawią się jako rodzaj mimikry w beznadziejnej 
rzeczywistości stanu wojennego. Przegląd 
przez te wątki jest jednocześnie sięgnięciem 
po postacie, które nie zawsze były 
ugruntowane w historiografii sztuki lat 80. 
związanej ze Strychem (zdominowanej 
przez narrację o narodzinach grupy Łódź 
Kaliska). jest to zatem również metaforyczne 
sięgnięcie po to, co „wyrzucone” zostało na 
strych historii.

mgr Karol Jóźwiak – historyk sztuki, doktorant 
Wydziału Filologicznego uniwersytetu Łódzkiego. 
zajmuje się wybranymi wątkami z historii sztuki, 
literatury, filozofii i filmu XX wieku. Publikował 
artykuły w kilku czasopismach naukowych oraz 
w książkach monograficznych. autor książki Zofia 
Rydet. Inwentaryzacja wizerunku (2012) oraz 
książki artystycznej Haunting Images (2014). 
Współpracował z Fundacją Profile oraz z centre 
for creative Practices w dublinie, gdzie jako 
kurator przygotował kilka wystaw (m.in. zofii 
rydet, andrzeja różyckiego), oraz z instytutem 
Polskim w Sofii (kurator wystawy zofii rydet). 
brał udział w przeszło dwudziestu konferencjach 
naukowych (m.in. King’s college, university of 
reading, Sapienza w rzymie oraz Saint-Quentin-
en-ivelin w Paryżu). 

Dominik Kuryłek
niewiDzialność JaCKa 
KryszKowsKiego

Podczas wykładu zaprezentowana zostanie 
aktywność jacka Kryszkowskiego – jego 
działania o charakterze performans, 
interwencje, teksty, artziny, w których 
odnosił się do szeroko rozumianej 

dwudziestowiecznej tradycji kontrkulturowej. 
Podkreślone zostaną jego nawiązania 
do zachodniego dadaizmu. Przede 
wszystkim jednak poddane analizie zostaną 
jego prace nawiązujące do twórczości 
środkowoeuropejskich uciekinierów 
z obszaru kultury, takich jak: Stanisław 
ignacy Witkiewicz, jaroslav hašek, 
andrzej Partum i anastazy Wiśniewski. 
Przedstawiona zostanie pozycja 
Kryszkowskiego w Kulturze zrzuty, przede 
wszystkim poprzez omówienie jego 
związków z grupą Łódź Kaliska, w tym 
głównie współpracy z adamem rzepeckim 
i dialogu, jaki prowadził z Markiem janiakiem. 
Wszystko to służyć będzie określeniu 
Kryszkowskiego jako performatywnego, 
radykalnego praktyka kontrkulturowego, 
kierującego się paradoksalną, 
autodestrukcyjną zasadą podwójnej negacji. 
Kryszkowski przedstawiony zostanie jako 
artysta, który w duchu witkacowskiej, 
nihilistyczno-ekstatycznej rozpaczy 
rezygnował z kultury, wcielając w życie 
zasadę partumowego pozytywnego nihilizmu 
sztuki. aktywność Kryszkowskiego zostanie 
zatem przedstawiona jako manifestacja 
światopoglądu wynikającego z radykalnej 
krytyki filozofii podmiotu stojącego 
u podstawy zachodniego humanizmu. 
W tym kontekście poddana analizie zostanie 
nieobecność Kryszkowskiego w ramach 
historii sztuki, która dopiero od niedawna 
jest zdolna zauważyć i docenić takich 
„oryginałów”, jakim był właśnie Kryszkowski.

dr Dominik Kuryłek (1979) – historyk 
sztuki, kurator, krytyk. Kustosz działu Sztuki 
nowoczesnej w Muzeum narodowym 
w Krakowie. autor pracy doktorskiej pt. Na 
marginesach nowoczesności. Nihilizm w sztuce 
polskiej XX wieku (2014). W pracy badawczej 
zajmuje się sztuką nawiązującą do tradycji 
neoawangardy. jako kurator realizuje projekty 
z perspektywy szeroko rozumianej krytyki 
instytucjonalnej.



czy w Polsce był dadaizm? zdania są podzielone. 
Większość narracji akademickich wiąże radykal-
ne zjawiska artystyczne i literackie, które ujawniły 
się w Polsce na przełomie lat 10. i 20. XX wieku 
z hasłem futuryzmu, podczas gdy w Europie futu-
ryzm był już w tamtym okresie kierunkiem nieco 
przebrzmiałym, a co najmniej skutecznie wtopionym 
w kontekst zjawisk artystycznych. Środowiska arty-
styczne zürichu, berlina, Kolonii, Paryża i nowego 
jorku pulsowały wówczas w rytmie dada; on sta-
nowił naturalny żywioł, z którego wyłaniały się iskry 
artystycznych eksperymentów. 

Wspominając ten okres, aleksander Wat po-
sługiwał się zamiennie terminami „futuryzm” i „da-
daizm”; wiele przykładów twórczości awangardo-
wej w Polsce zdradza w tym czasie cechy wspólne 
z postawą dadaistyczną. Podobnie sytuacja wyglą-
dała w okresie powojennym – szczególnie w latach 
60., 70. i 80., kiedy sztuka polska z jednej strony 
włączała się choćby marginalnie w manifestacje 
neodadaizmu – np. w ruch Fluxus, a z drugiej nada-
wała im swoisty wyraz. 

Wydaje się, że polski dadaizm i neodadaizm 
były dotychczas zjawiskiem nierozpoznanym i pod-
danym swoistej represji. Konferencja ma na celu 
wydobycie i omówienie wątków dadaistycznych 
w polskiej kulturze XX wieku, poczynając od okresu 
historycznej awangardy do lat 80. obejmuje ona 
zbiór referatów mieszczących się w czterech za-
kresach problemowych.
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